
ג2םנ_ מאוד טרי ברון
 הכספי שמצבו לכם סיפרתי לא־רב זמן לפני

 עוד רע. בכי ממש פורר רוני איש-העסקים של
קצת לו ברחה גלית שאשתו לכם סיפרתי

 בלונדון לבד אותו והשאירה לארצות־הברית,
הקרה.

 ורוני בתמזה, מים קוב כמה עברו מאז אבל
 שלו שההתאוששות לי אומרים התאושש. כנראה,

 איש־ אביו, עם רצינית שיחה בעיקבות באה
פורר. מונדק העשיר העסקים

 דרך־ על עולים שוב שעסקיו רוני כשראה
 לחזור ממנה וביקש לאשתו טילפן הוא המלך,
 מלון מול השוכן מהודר בית בלונדון, לביתם

 שגלית עד ממש. העיר במרכז המכובד צירצייל
 הספיק ללנדון, מניו־יורק וטסה כרטיס קנתה

 שווייץ. דרך אבל ללונדון, מתל־אביב לנסוע רוני
 דברים מיני כל לקנות אפשרות יש בשווייץ, שם,

 שילם כמה ברור לא תארים. גם וביניהם משונים,
 הגיע שהוא שידוע מה שילם. ולמי פורר רוני

 ומעכשיו מכובד, מאוד תואר כבעל ללונדון
פון־פורר״. ״הברון שם לו קוראים
 קבוע משרתים פון־פורר הברון של בבית אגב,
 מכונית־ ליד ובחוץ, אציליים שרתים שלושה
 את ולפתוח לרוץ ומזומן מוכן הנהג עומד הפאר,
 לאיזה לנסוע ומבקש מגיע הברון כאשר הדלת,
במיוחד. חשוב מקום

 הזה שהקטע להודות לי נעים לא ממש אגב,
 אבל לשטיפת־הכלים, הספונג׳ה בין על־ידי נכתב

 אי־אפשר בארץ־ישראל כאן לעשות, מה אין
 של במשכורת לא ובטח חשובים, תארים לקנות

כמוני. עיתונאית

 את שילון דן עזב מאז בעצם האחרונה, בשנה
 על שמועות מיני כל שמעתי וביתו, שרי אשתו
 100 בערר היו הזאת ולאשה אוהב, שדן האשה
 לא ביותר, הקרובים חבריו מלבד שונים. שמות

 היחסים ומה דן, של חברתו היא מי איש ידע
ביניהם.

 את קחו לרחל, סתם שתפסיקו כדי אז
בבקשה. שקט, ושיהיה האמיתית הרחילות
 בטלוויזיה מפיקה ,32 בת צביון, מירי שמה

 כבר תמונה). נראית(ראה היא וככה הלימודית,
 כשח אבל זה, את זה אוהבים הם שנים הרבה
 שמעו ולא אותם ראו לא באמת שרי, עם חי עדיין

 יותר יחסיהם הפכו הפרידה אחרי רק עליהם.
מוסתרים. ופחות קרובים

 אבל דן, את אוהבת מירי כמה יודעת אינני
 קילו 30 בשבילה הוריד דן שאם לי ברור

על־באמת. מאוהב הוא ממישקלו,
 — שלך הדיאטה את לי מסור בחייך, דן, אגב,

אחוות־שמנים! שיש זוכר שאתה מקווה אני
שילון ודן צביון מירי
א כמה י אותו אוהבת הי

 בת ולאריק בכורה בת זו לטלי לי. בשם בת סיני
בנים. שני אחרי ראשונה

 כל־כך מתחבאת ילדה שאם לעצמי חשבתי
 בה משגיח לא אחד שאף שלה, אמא של בבטן טוב

 לחשוב כבר לי כדאי אולי חודשים, שמונה במשך
שנה. 20 בעוד שלי שפיון בתור עליה

 לפניה להמליץ רצו כבר והחברות בגוף, מקומות
 בעיר. עכשיו המסתובבת חדשה דיאטה איזו על

 שמנה שהיא לה אמרה השלישית כשהחברה
 האמת. את להן להגיד פשוט טלי החליטה קצת,
 מתקדם. בהריון היתה פשוט שטלי היתה האמת

ולאריק לטלי נולדה האחרון החמישי ביום

פורר תני
ה״פון׳ מאיפה

 סיני טלי אל חברות כמה פנו חודשיים לפני
 או קצת, שמנה שהיא נכון זה אם אותה ושאלו

 ימות בכל הדקיקה טלי, להן. נדמה רק שזה
ימיני בכל תוספות קצת קיבלה באמת השנה,

 האיש, הוא מי ולחפש ללכת הוראה להם ונתתי
 הפרטים שאר וכל עושה הוא מה גר, הוא איפה

 לישון יכולה לא כמוני רחילאית שבלעדיהם
בלילה.

 קרה. לא דבר ושום יומיים, חיכיתי יום, חכיתי
 על לי נחה כשאני אחרי־הצהריים, פיתאום, ואז,

 חזקות דפיקות נשמעות שלי, בסלון הכורסה
 ושני הדלת את ופותחת קמה אני בדלת.

 לתוך שועטים הדרוס מאיזור שלי השפיונים
 מלאי־ שלי, חלון־הסלון ליד ונעמדים שלי הדירה

 הם ומה קורה מה אותם שאלתי התרגשות.
 שהחלון לי אומרים הם ואז שלי, בבית מחפשים

 האיש של דירתו על טובה הכי התצפית היא שלי
מהדרום. האנס שהוא החשוד
 אינו הזאת המפחידה שהדמות לי נודע ככה

 פוגשת אני אותו ממול, שלי הבלונדי השכן אלא
במכולת. בוקר כל

 ומנומס, סימפטי כל־כך בחור לכם, אגיד מה
 ואוהב למתימטיקה פרטיים בשעורים מורה

כמוני! ממתקים
 השכן, החשוד של זהותו לי שנודעה אחרי

 (הממתק כף כיף כמה לקנות והתפתיתי כמעט
 בבית־המעצר. אותו לבקר וללכת אוהב) שהוא
 במכוניות־ שלנו הרחוב התמלא אז בדיוק אבל

 איך וראו מבתיהם יצאו השכנים וכל מישטרה,
 שלנו הנחמד השכן את מביאים שוטרים כמה

 לעברו קראו החלונות מכל באזיקים. לביתו
 אנחנו אותך! לשבור להם תיתן אל מעמד! ״תחזיק
אוהדת. מאוד שכונה באמת איתר!״

 עם ונכנס מברכיו, לכל חייך שלנו השכן
 שפוף משם, יצא הוא שעה אחרי לביתו. השוטרים

ומדוכא. ועצוב
 לשכונה מתייחדת שהמישטרה איך אותי הורג

 לאיזור קוראת׳ שהם אותי מעצבן וגם שלנו.
״הדרום". תל־אביב, בלב שלי, היפה

 כותב־מיכתבים גם ,הוא" שלי השכן אגב,
 המין מדורי לכל לכתוב שנהג מסתבר מושבע.

השונים. בעיתונים וההיכרויות

 קראתי מהדרום, האנס על כשנודע מייד
הדרום, באיזור העובדים שלי, השפיונים לשני

לי ובתה סיני טלי
חודשים שמונה הסתתרה

מהדרום האנס
במכולת כיף־כף


